Katastrofalt at nedlægge regionerne
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DAGENS BREV
De samme borgerlige partier, der nedlagde amterne og oprettede regionerne, plus LA vil nedlægge
regionerne igen med forskellige begrundelser om, at sundhedsvæsenet ikke fungerer godt nok. De
samme partier, som lagde stramme bånd på regionernes økonomi med to pct. besparelser år efter
år, hvilket er blevet til et anseligt milliardbeløb og har betydet, at personalet løber hurtigere end
nogensinde med fejl til følge.
Regionerne kan derudover ikke prioritere mellem deres områder.
Det betyder blandt andet, at der ikke kommer produktionskøkken på nogle af superhospitalerne.
Desværre er den stramme styring videreført af den nuværende regering. På de vilkår gør
regionerne det ret godt.
Hvad forestiller de borgerlige sig som alternativet? Kommunerne, som er underlagt lige så
stramme økonomiske tøjler, og som i praksis er akilleshælen i behandlingssystemet med
manglende og utilstrækkelig genoptræning, hjælp og hjælpemidler, når de overtager borgerne fra
regionerne?
Kommunerne som fortsat sparer mange penge på omsorgen til ældre, handicappede og andre
udsatte borgere.
Tror de borgerlige partier, der anser staten som det onde bæst, at staten vil kunne gøre det bedre
og hvordan? Det bliver formentlig et sundhedsvæsen underlagt sundhedsministeren og
finansministeren, der med henvisning til den nye offentlighedslov kan lukke dørene mellem dem og
de bestyrelser af personer fra medicinalindustrien, læger og økonomer, som man udpeger til at
styre sundhedsvæsenet. Vil man have et bedre sundhedsvæsen, skal man droppe
automatbesparelserne, overlade flere opgaver til regionerne, lade pengene følge med og
regionerne prioritere inden for hele deres budget. Det ville f.eks. betyde produktionskøkken på
superhospitalerne. Alene for de omkring 800 mio. kr. , der årligt udbetales i patienterstatninger på
grund af fejl som følge af for travle arbejdsvilkår, kunne man ansætte små 1.500 nye reservelæger
eller knap 2.500 sygeplejersker, der ville give bedre sundhed.
Regionernes store udfordring er, at et folketingsflertal tænker sundhed som økonomi og evige
besparelser styret af dem selv og ikke har tillid til de øvrige demokratiske fora.
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